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திங்கட்கிழிழமகிழமை அரசியலிழமகிழமைப்பு சதிிழமய நிழமசதியை நடைமுிழமயை நடைமுறைப்படுத்த, 

இந்தியியா கியாஷ்மீரில் வியத்தகு முிழமயை நடைமுறையில்
ஒடுக்குமுிழமயை நடைமுறைிழமய தீவிரப்படுத்துகியை நடைமுறைது 

By Keith Jones,      8 August 2019 

இந்தியியாவின் இந்து ்து மந்து மேு மேலியாதிக்க திக்க பியாரதிய ஜனரதிய ஜனதியா கட்சி (பி்து மஜபி)

அரசியாங்கம் பிரச்சிரச்சினனக்குரிய ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீர் திக்க பகுதி
அரசின் மீதும் ந்து மேற்றும் ந்து மேத்திய அரசுடனியான அரதிய ஜனதன் உறவுகள் மீதும்
 சசய்துள்ள அப்திக்க பட்டந்து மேியான சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனத ந்து மேியாற்றங்களுக்கு எதிரியான
ந்து மேக்கள் எதிர்ப்ரச்சினதிக்க ப நசுக்குவரதிய ஜனதற்கியாக,  அப்பிரியாந்தியத்தில
முன் சனியாரு்து மதிக்க பியாதும் இலு மேலியாரதிய ஜனத இரியாணுவ-திக்க பியாதுகியாப்ப
ஒடுக்குமுரச்சினறரச்சினய அதிகரித்து வருகிறது.

பி்து மஜபி அரசியாங்கம்,  ஓர் அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப சதிக்கு ஒப்திக்க பியான ஒரு
நடவடிக்ரச்சினகயில, திங்களன்று கியாரச்சினு மேல ஜனியாதிதிக்க பதி ஆரச்சினதிபதி ஆணை ஒன்ரச்சினற
பிறப்பித்ரதிய ஜனதது,  அது 1950  இல சுரதிய ஜனதந்திர இந்தியியாவின்
அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப நரச்சினடமுரச்சினறக்கு  சகியாண்டு வரப்திக்க பட்டதிலிருந்து
இந்தியியாவின் ஒ்து மர முஸ்லீம்- சதிக்க பரும்திக்க பியான்ரச்சினந்து மே ந்து மேியாநிு மேலந்து மேியான ஜம்மு
ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீர்  சதிக்க பற்றிருந்ரதிய ஜனத அரச்சினரவியாசியிு மேலியான சுயியாட்சி சிறப்ப
அந்ரதிய ஜனதஸ்ரச்சினரதிய ஜனத நீக்கியது.  பின்னர் அது ந்து மேக்கள் நிரம்பிய ஆனியால
மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாயரீதியில முக்கியத்துவம்  சகியாண்ட ு மேலடியாக் திக்க பகுதிரச்சினயப்
பிரித்து,  ஜம்மு &  கியாஷ்மீரச்சினர இருகூறியாக்க ஆக்க உத்ரதிய ஜனதரவிட்டது,
ு மேலடியாக்கும் ந்து மேற்றும் எஞ்சிய ஜம்மு & கியாஷ்மீர் திக்க பகுதியும் இனி்து மந்து மேல
இரண்டு யூனியன் பிர்து மரதிய ஜனதசங்களியாக இருக்கு சந்து மேன
பிரகடனப்திக்க படுத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டது.  நரச்சினடமுரச்சினறயில ஜம்மு &  கியாஷ்மீர் பது
 சடலலியின் ந்து மேற்றும் அரதிய ஜனதன் கடுரச்சினந்து மேயியான இந்து வகுப்பவியாரதிய ஜனத
அரசியாங்கத்தினது சட்ட-அரசியல  சதிக்க பருவிரலின் கீழ
நிறுத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டுள்ளது.

பி்து மஜபி அரசியாங்கத்தின் பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனந்து மேியான ஜனநியாயக-வி்து மரியாரதிய ஜனத
்து மநியாக்கங்கரச்சினள அடிக்்து மகியாடிடும் வரச்சினகயில, பிரரதிய ஜனதந்து மே ந்து மேந்திரி ந்து மரந்திர
்து மந்து மேியாடி,  அவரின் அரசியல ரச்சினகயியாள், உள்துரச்சினற  சசயு மேலர் அமீத்
ஷியா,  அந்நியாட்டின் ஜனியாதிதிக்க பதி ரியாம் நியாத் ்து மகியாவிந்த்,  இவரும் ஒரு
நீண்டகியாு மேல RSS  சரதிய ஜனதியாண்டர் ரதிய ஜனதியான், ந்து மேற்றும் அரசு அதிகியாரத்துவத்தின்
மிக மூத்ரதிய ஜனத உறுப்பினர்கள்,  இரியாணுவம் ந்து மேற்றும் உளவுத்துரச்சினற
முகரச்சினந்து மேகளியால முடுக்கிவிடப்திக்க பட்ட ஒரு சதியில,  இந்ரதிய ஜனத ந்து மேியாற்றங்கள்
இரகசியந்து மேியாக கு மேலந்ரதிய ஜனதியா்து மு மேலியாசிக்கப்திக்க பட்டு இரகசியந்து மேியாக
நரச்சினடமுரச்சினறப்திக்க படுத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டன.

நடத்ரதிய ஜனதப்திக்க படவிருந்ரதிய ஜனத இந்ரதிய ஜனத ந்து மேியாற்றங்கள் குறித்து ஜம்மு ந்து மேற்றும்
கியாஷ்மீர் ந்து மேக்கள் முன்கூட்டி்து மய எச்சரிக்கப்திக்க படவிலரச்சினு மேல ந்து மேற்றும்
அவர்கள் ்து மரதிய ஜனதர்ந் சரதிய ஜனதடுத்ரதிய ஜனத பிரதிநிதிகளுடன்
கு மேலந்ரதிய ஜனதியா்து மு மேலியாசிக்கப்திக்க படவிலரச்சினு மேல என்திக்க பது ந்து மேட்டுந்து மேலு மேல.  எதிர்கட்சியின்
மிக மூத்ரதிய ஜனத ரதிய ஜனதரச்சினு மேலவர்கள் ந்து மேற்றும் ்து மரதிய ஜனதசிய ஜனநியாயக கூட்டணியுடன்
ஆட்சி  சசலுத்தும் பி்து மஜபி இன்  சசியாந்ரதிய ஜனத கூட்டியாளிகள் உட்திக்க பட
ஒட்டு சந்து மேியாத்ரதிய ஜனத ந்து மேக்களின் முதுகுக்குப் பின்னியால இந்தியியாவின்
உச்சதிக்க பட்ச சட்டவிதிகள் என்றரச்சினள் என்றழைக்கப்திக்க படுவது ந்து மேியாற்றப்திக்க பட்டது. இந்ரதிய ஜனத
சதிக்கு, ஒரு ்து மதிக்க பியாலி-ஜனநியாயக மூடிந்து மேரச்சினறப்ரச்சினதிக்க ப வள் என்றழைங்குவரதிய ஜனதற்கியாக,
பி்து மஜபி அரதிய ஜனதற்கடுத்து ஜம்மு &  கியாஷ்மீரின் அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப
அந்ரதிய ஜனதஸ்து,  எலரச்சினு மேலகள்,  ந்து மேற்றும் அரசு ந்து மேியாற்றங்கரச்சினள
உறுதிப்திக்க படுத்தும் இரண்டு தீர்ந்து மேியானங்கரச்சினள நியாடியாளுந்து மேன்றத்தில

நிரச்சினற்து மவற்றியது,  ஆனியால அப்்து மதிக்க பியாதும் கூட,  விவியாரதிய ஜனதம் ஒருசிு மேல
ந்து மேணி ்து மநரங்களுக்குள் ந்து மேட்டுப்திக்க படுத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டிருந்ரதிய ஜனதது.

சுற்றிவரச்சினளக்கப்திக்க பட்ட நிரச்சினு மேலரச்சினந்து மேயின் கீழ கியாஷ்மீர்

பி்து மஜபி அரசியாங்கம்,  திங்கட்கிள் என்றழைரச்சினந்து மே சதிக்கு முந்ரச்சினரதிய ஜனதய ஒரு சிு மேல
வியாரங்களில,  திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் ஆரதிய ஜனதரவிு மேலியான இந்திய-வி்து மரியாரதிய ஜனத
கிளர்ச்சியியாளர்கள் ஒரு மிகப் சதிக்க பரிய ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதரச்சினு மேலத்  சரதிய ஜனதியாடங்க
உத்்து மரதிய ஜனதசித்துள்ளனர் என்ற சியாக்கு்து மதிக்க பியாக்கின் கீழ ஜம்மு &
கியாஷ்மீரில திக்க பத்ரதிய ஜனதியாயிரக் கதிபதி ஆணைக்கியான கூடுரதிய ஜனதல துருப்பகரச்சினளக்
குவித்ரதிய ஜனதது.

திங்கட்கிள் என்றழைரச்சினந்து மேயில இருந்து ஜம்மு &  கியாஷ்மீர் பிரியாந்தியம் ஓர்
இரியாணுவ-திக்க பியாதுகியாப்ப முற்றுரச்சினகக்கு உள்ளியாக்கப்திக்க பட்டுள்ளது,
அப்பிரியாந்தியத்ரச்சினரதிய ஜனத அதிர ரச்சினவத்ரதிய ஜனத இந்திய-வி்து மரியாரதிய ஜனத கிளர்ச்சியின்
்து மதிக்க பியா்து மரதிய ஜனதியா அலு மேலது 1989  இக்குப் பின்னர் இருந்து இந்திய-
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானிய திக்க பரதிய ஜனதட்டங்கள் தீவிரந்து மேரச்சினடந்ரதிய ஜனத ்து மதிக்க பியா்து மரதிய ஜனதியா நிு மேலவிய
சூள் என்றழைலில கூட அது இந்ரதிய ஜனதளவுக்கு இருந்ரதிய ஜனததிலரச்சினு மேல.

இந்திய அதிகியாரிகள் இரச்சினதிபதி ஆணையம்,   சசல்து மதிக்க பசி ந்து மேற்றும் ரதிய ஜனதரச்சினரவழ
 சரதிய ஜனதியாரச்சினு மேல்து மதிக்க பசி,  ந்து மேற்றும் வள் என்றழைரச்சினந்து மேயியான  சரதிய ஜனதியாரச்சினு மேலக்கியாட்சி ்து மசரச்சினவ என
அரச்சினனத்ரச்சினரதிய ஜனதயும் துண்டித்துள்ளனர்.  திக்க பள்ளிகள் மூடப்திக்க பட்டுள்ளன, 4
நதிக்க பர்களுக்கு ்து மந்து மேல ஒன்றுகூடுவரச்சினரதிய ஜனதச் சட்டவி்து மரியாரதிய ஜனதந்து மேியாக்கும் பிரிட்டிஷ்
கியாு மேலனித்துவ கியாு மேல குற்றவியல சட்ட வழவரச்சினகயியான பிரிவு 144,
ஜம்மு &  கியாஷ்மீரின்  சதிக்க பரும்திக்க பகுதியில அந்து மேலதிக்க படுத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டுள்ளது.
ஜம்மு &  கியாஷ்மீர் முஸ்லீம் உயரடுக்கின் ந்து மேரதிக்க பியார்ந்ரதிய ஜனத இந்திய-
ஆரதிய ஜனதரவு பிரிவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் உள்ளடங்கு மேலியாக
குரச்சினறந்ரதிய ஜனததிக்க பட்சம் நூறு முக்கிய அரசியல ரதிய ஜனதரச்சினு மேலவர்களியாவது ரச்சினகது
 சசய்யப்திக்க பட்டுள்ளனர்.  ந்து மேக்கள் ஜனநியாயகக் கட்சி ரதிய ஜனதரச்சினு மேலவர்
 சந்து மேஹ்பூதிக்க பியா முஃப்தி ந்து மேற்றும் ஜம்மு &  கியாஷ்மீர் ்து மரதிய ஜனதசிய
கூட்டரச்சினந்து மேப்பின் ரதிய ஜனதரச்சினு மேலவர் ஒந்து மேர் அப்துலு மேலியா ஆகிய இரண்டு
முன்னியாள் ஜம்மு & கியாஷ்மீர் முரதிய ஜனது மேலரச்சினந்து மேச்சர்கள் ந்து மேற்றும் ஜம்மு &
கியாஷ்மீர் ந்து மேக்கள் கூட்டரச்சினந்து மேப்பின் ரதிய ஜனதரச்சினு மேலவர் சஜ்ஜித் கியானி ்து மு மேலியா சன
ஆகி்து மயியாரும் அதில உள்ளடங்குவர்.

பி்து மஜபி சியார்திக்க பியான இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ்து மநற்று பிரசுரித்ரதிய ஜனத ்து மநரில
திக்க பியார்த்ரதிய ஜனதவரின் அறிக்ரச்சினக,  ஜம்மு &  கியாஷ்மீரின் மிகப் சதிக்க பரிய
நகரந்து மேியான ஸ்ரீநகரின் ரதிய ஜனதற்்து மதிக்க பியாரச்சினரதிய ஜனதய நிரச்சினு மேலரச்சினந்து மேரச்சினயக் குறித்து நடுங்க
ரச்சினவக்கும் ஒரு விவரிப்ரச்சினதிக்க ப வள் என்றழைங்குகிறது:  “உு மேலகத்துடனியான
(கியாஷ்மீர்)  திக்க பள்ளத்ரதிய ஜனதியாக்கின் உள் சரதிய ஜனதியாடர்பகளும்
 சவளித் சரதிய ஜனதியாடர்பகளும்  சவட்டப்திக்க பட்டுள்ளன... அங்்து மக வசிப்திக்க பவர்கள்
அண்ரச்சினட திக்க பகுதிகளுக்கு  சவளி்து மய அனுந்து மேதிக்கப்திக்க படுவதிலரச்சினு மேல.
நிர்வியாகத்தின்  சசியாந்ரதிய ஜனத திக்க பணியியாளர்களுக்கும் கூட ஊரடங்கு
உத்ரதிய ஜனதரவிலிருந்து விதிவிு மேலக்கு அளிக்கும் அனுந்து மேதி அட்ரச்சினடகள்
வள் என்றழைங்கப்திக்க படவிலரச்சினு மேல,  திக்க பியாதுகியாப்ப சிப்திக்க பியாய்கள் அரசு அரச்சினடயியாள
அட்ரச்சினடகரச்சினள அனுந்து மேதியியாக ஏற்றுக்  சகியாள்வதிலரச்சினு மேல,” என்றியார்.

“திக்க பத்திரிரச்சினககள் வர்து மவற்கப்திக்க படவிலரச்சினு மேல.  உள்்து மள நுரச்சினள் என்றழைந்துள்ள
 சரதிய ஜனதியாரச்சினு மேலக்கியாட்சி குழுக்களில  சதிக்க பரும்திக்க பியாு மேலியானரச்சினவ அந்நகரின் ஜீ்து மரியா



திக்க பியாு மேலத்தின் 1  சதுர கி்து மு மேலியாமீட்டர் திக்க பகுதியில நிறுத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டுள்ளனர்...
[ சதிக்க ப]ரும்திக்க பியாு மேலியான அரசு கட்டிடங்கள்,  திக்க பள்ளிகள்,  கலலூரிகள்,
நீதிந்து மேன்றங்கள் என இரச்சினவ ந்து மேியாநிு மேலத்திற்கு  சவளியிலிருந்து
வந்துள்ள துரச்சினதிபதி ஆணைஇரியாணுவப் திக்க பரச்சினடகளியால
ஆக்கிரமிக்கப்திக்க பட்டுள்ளன...  சியாரச்சினு மேலகள் மூடப்திக்க பட்டுள்ளன ...
வீடுகளில அன்றியாட அத்தியியாவசியப்  சதிக்க பியாருட்கள் குரச்சினறந்து
 சகியாண்்து மட வருகின்றன,” என்றியார்.

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் மூன்று ஆசிரியர்களினது அறிக்ரச்சினக, அரசு
திக்க பணியியாளர்கள் உட்திக்க பட கருத்துரச்சினரக்கும் நிரச்சினு மேலரச்சினந்து மேயில
இருப்திக்க பவர்கள்  சதிக்க பருவியாரியியாக இந்திய அரசின் நடவடிக்ரச்சினககரச்சினள
எதிர்ப்திக்க பரதிய ஜனதியாகவும்,  “ந்து மேக்களில முஸ்லீம்களின் விகிரதிய ஜனதத்ரச்சினரதிய ஜனதக்
குரச்சினறக்கும்" வரச்சினகயில "ஜம்மு & கியாஷ்மீர் ந்து மேக்களின்  சரதிய ஜனதியாரச்சினகரச்சினய
ந்து மேியாற்றுவரச்சினரதிய ஜனத"  அந்நடவடிக்ரச்சினககள் ்து மநியாக்கந்து மேியாக  சகியாண்டிருப்திக்க பரதிய ஜனதியாக
அவர்கள் அஞ்சுவரதிய ஜனதியாகவும் ஒப்பக்  சகியாண்டது.

்து மந்து மேியாடியினது அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப சதியின் பவிசியார்மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய
்து மநியாக்கங்கள் ந்து மேற்றும் உள்நியாட்டு ்து மநியாக்கங்கள்

ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீர் மீரதிய ஜனதியான பி்து மஜபி அரசியாங்கத்தின் ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல
ஒன்றுக்கு ்து மந்து மேற்திக்க பட்ட ்து மநியாக்கங்கரச்சினளக்  சகியாண்டுள்ளது.

முரதிய ஜனது மேலியாவரதிய ஜனதியாக,  கியாஷ்மீர் கிளர்ச்சிரச்சினய அரதிய ஜனதன் வரச்சினரயரச்சினறகளின் கீழ
விரச்சினரவியாக முடிவுக்குக்  சகியாண்டுவர பது  சடலலி தீர்ந்து மேியானந்து மேியாக
உள்ளது என்திக்க பரச்சினரதிய ஜனதயும்,  அதுவும்,  அவ்வியாறு  சசய்வரதிய ஜனதற்கு,  அது
சட்டபூர்வ அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப விதிகரச்சினளக் கரச்சினு மேலக்கவும் ந்து மேற்றும் கடந்ரதிய ஜனத
முப்திக்க பரதிய ஜனதியாண்டுகளியாக ஜம்மு & கியாஷ்மீரில இந்திய அரசு  சரதிய ஜனதியாடுத்து
வந்துள்ள "அருவருக்கத்ரதிய ஜனதக்க ்து மதிக்க பியாரச்சினர"  தீவிரப்திக்க படுத்துவரதிய ஜனதற்கும்
—“கியாதிபதி ஆணைியாந்து மேல ஆக்குவது"  ந்து மேற்றும் நீதிவிசியாரரச்சினதிபதி ஆணையற்ற
திக்க படு சகியாரச்சினு மேலகரச்சினள அதிகரிப்திக்க பரதிய ஜனதற்கும்—  அது ரதிய ஜனதயியாரியாக உள்ளது
என்திக்க பரச்சினரதிய ஜனத அது சமிக்ரச்சினசமிக்ஞை  சசய்வரச்சினரதிய ஜனத அர்த்ரதிய ஜனதப்திக்க படுத்துகிறது.

இரண்டியாவது,  திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் ந்து மேற்றும் சீனியா இரண்டின் முகத்துக்கு
்து மநரியாக பது  சடலலியின் கரங்கரச்சினளப் திக்க பு மேலப்திக்க படுத்துவது
 சரதிய ஜனதியாடர்பரச்சினடய ்து மநியாக்கந்து மேியாக உள்ளது.  கியாஷ்மீர் மீது ்து மந்து மேியாடி
அரசியாங்கம்  சரதிய ஜனதியாடுத்துள்ள "அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல",
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் ஆரதிய ஜனதரவிு மேலியான திக்க பயங்கரவியாரதிய ஜனத ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதலுக்கு
விரச்சினடயிறுப்திக்க பரதிய ஜனதற்கியாக என்ற திக்க பியாசியாங்குத்ரதிய ஜனதனத்தில கடந்ரதிய ஜனத
 சதிக்க பப்ரவரியில அது உத்ரதிய ஜனதரவிட்டு திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுக்குள் ஊடுருவி
நடத்திய விந்து மேியான ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதலகரச்சினளப் திக்க பரிபூரதிபதி ஆணைந்து மேியாக்குகிறது.  அந்ரதிய ஜனத
ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதலும் அரதிய ஜனதற்கடுத்து திக்க பதிு மேலடியியாக ஜம்மு &  கியாஷ்மீர் மீது
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானின் வியான்வழ ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதலும்  சரதிய ஜனதற்கியாசியியாவின் அவ்விரு
அணுஆயுரதிய ஜனத சக்திகரச்சினளயும் 1971  இக்குப் பின்னர் அவற்ரச்சினற
முற்றுமுரதிய ஜனது மேலியான ்து மதிக்க பியாருக்கு மிக  சநருக்கத்தில  சகியாண்டு
வந்திருந்ரதிய ஜனதன.

சர்வ்து மரதிய ஜனதச அளவில ஜம்மு &  கியாஷ்மீர் அந்ரதிய ஜனதஸ்து சர்ச்ரச்சினசக்குரிய
பிர்து மரதிய ஜனதசந்து மேியாக அங்கீகரிக்கப்திக்க பட்டிருக்கும் ்து மதிக்க பியாதினும்,  இந்திய
ஒன்றியங்களியாக ஜம்மு &  கியாஷ்மீரச்சினர "முழுரச்சினந்து மேயியாக
ஒருங்கிரச்சினதிபதி ஆணைத்து"   சகியாண்டரதிய ஜனதன் மூு மேலந்து மேியாக பது  சடலலி இனி
இஸ்ு மேலியாந்து மேியாதிக்க பியாத் ந்து மேற்றும் பது  சடலலிக்கு இரச்சினட்து மய ஏ்து மரதிய ஜனதனும்
"சந்து மேியாரதிய ஜனதியான ்து மதிக்க பச்சுவியார்த்ரச்சினரதிய ஜனதயின்"  திக்க பியாகந்து மேியாக ஜம்மு &  கியாஷ்மீரின்
அந்ரதிய ஜனதஸ்ரச்சினரதிய ஜனதக் குறித்து ்து மதிக்க பச திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் அரச்சினள் என்றழைப்பவிடுப்திக்க பரச்சினரதிய ஜனத
ஊக்குவிக்கியாது என்று அறிவிக்கிறது.

“்து மந்து மேியாடி அரசியாங்கம் ஓர் அதிக்க பியாயத்ரச்சினரதிய ஜனத எடுத்துள்ளது என்றியாலும்
நியாட்டின் நீண்டகியாு மேல நு மேலனுக்கு  சதிக்க பரிதும் அவசியந்து மேியான திக்க படிரச்சினய
எடுத்துள்ளரதிய ஜனதியாக முன்னியாள் இந்திய  சவளியுறவுத்துரச்சினற  சசயு மேலர்
கன்வியால சிபில ஹிந்துஸ்ரதிய ஜனதியான் ரச்சினடம்ஸில எழுதினியார். “எந்ரதிய ஜனத சவியாரு
'விரிவியான'  ்து மதிக்க பச்சுவியார்த்ரச்சினரதிய ஜனதயிலும் 'நிலுரச்சினவயிலுள்ள [கியாஷ்மீர்]

பிரச்சிரச்சினனரச்சினய' திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுடன் விவியாதிப்திக்க பரதிய ஜனதற்கியான எந்ரதிய ஜனத வியாய்ப்பம்
இலரச்சினு மேல,  உறவுகரச்சினள வள் என்றழைரச்சினந்து மேயியாக்குவரதிய ஜனதற்கியான எந்ரதிய ஜனதவிரதிய ஜனத
்து மதிக்க பச்சுவியார்த்ரச்சினரதிய ஜனதரச்சினயயும் மீண்டும்  சரதிய ஜனதியாடங்குவரதிய ஜனதற்கியான சியாத்தியக்கூறு
இன்னும் கூடுரதிய ஜனது மேலியாக குரச்சினறந்துவிட்டது.  திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியாரச்சினன இந்தியியா
ஒதுக்கிவிட்டது,” என்றியார்.

இரதிய ஜனதற்கிரச்சினட்து மய,  இந்தியியா ஆத்திரமூட்டும் வரச்சினகயில முன்னியாள்
பிரிட்டிஷ் இந்திய சந்து மேஸ்ரதிய ஜனதியானத்தில ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீரின்
திக்க பியாகந்து மேியாக இருந்ரதிய ஜனத ரதிய ஜனதற்்து மதிக்க பியாது திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் கட்டுப்திக்க பியாட்டில உள்ள
"ஆசியாத் கியாஷ்மீர்" மீது அரதிய ஜனதன்  சசியாந்ரதிய ஜனத இரச்சினறயியாண்ரச்சினந்து மே இருப்திக்க பரதிய ஜனதியாக
அழுத்ரதிய ஜனதந்து மேியாக உரிரச்சினந்து மே்து மகியாரியுள்ளது.   சரதிய ஜனதற்கியாசியியாவில 1947-48
வகுப்பவியாரதிய ஜனத பிரிவிரச்சினனயின் திக்க பியாகந்து மேியாக,  ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீர்,
 சவளிப்திக்க பரச்சினடயியாக முஸ்லீம் திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் ந்து மேற்றும்  சதிக்க பருவியாரியியான
இந்து இந்தியியா என்று பிரிக்கப்திக்க பட்டது.  அப்்து மதிக்க பியாதிருந்து கியாஷ்மீர்
பிரச்சிரச்சினன இந்தியியா ந்து மேற்றும் திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுக்கு இரச்சினட்து மய
பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனந்து மேியான மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய ்து மதிக்க பியாட்டியின் ரச்சினந்து மேயத்தில இருந்து
வருகிறது — இந்ரதிய ஜனத ்து மதிக்க பியாட்டி,  நியான்கு ்து மதிக்க பியார்களுக்கும்,  எண்திபதி ஆணைற்ற
எலரச்சினு மேல சச்சரவுகளுக்கும் ந்து மேற்றும் ்து மதிக்க பியார்  சநருக்கடிகளுக்கும்
இட்டுச்  சசன்றுள்ளது.

்து மந்து மேியாடி, 2014  இல அதிகியாரத்திற்கு வந்ரதிய ஜனதரதிய ஜனதற்குப் பின்னர் இருந்து,
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் உடனியான "விரச்சினளயியாட்டு விதிகரச்சினள ந்து மேியாற்ற"  அவர்
தீர்ந்து மேியானந்து மேியாக இருப்திக்க பரச்சினரதிய ஜனதயும்,  அரதிய ஜனதற்கியாக ்து மதிக்க பியார் நடத்ரதிய ஜனதவும் ரதிய ஜனதயியாரியாக
இருப்திக்க பரச்சினரதிய ஜனதயும்  சரதிய ஜனதளிவுதிக்க படுத்தி உள்ளியார்.  திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுக்கு எதிரியாக
"உறுதியியான"  நடவடிக்ரச்சினககரச்சினள ஆரதிய ஜனதரிப்திக்க பவர்களியாக அறியப்திக்க படும்
அதிகியாரிகளியால அவர் சூள் என்றழைப்திக்க பட்டுள்ளியார்.  ்து மந்து மேியாடியின் ்து மரதிய ஜனதசிய
திக்க பியாதுகியாப்ப ஆ்து மு மேலியாசகரியாக  சதிக்க பயரிடப்திக்க படுவரதிய ஜனதற்கு சிறிது கியாு மேலத்திற்கு
முன்னர்,  அஜித் ்து மரதிய ஜனதியாவல திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானிடமிருந்து  சதிக்க பரியளவிு மேலியான
எந்ரதிய ஜனத சவியாரு கூடுரதிய ஜனதல திக்க பயங்கரவியாரதிய ஜனத ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதலுக்கும் இந்தியியா
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியாரச்சினனத் துண்டியாடுவரதிய ஜனதன் மூு மேலந்து மேியாக விரச்சினடயிறுக்க
்து மவண்டு சந்து மேன அரச்சினள் என்றழைப்பவிடுத்ரதிய ஜனதியார்.  “நீங்கள் இன் சனியாரு மும்ரச்சினதிக்க ப
சம்திக்க பவத்ரச்சினரதிய ஜனத நடத்துவீர்களியாயின்,”  ்து மரதிய ஜனதியாவல அறிவித்ரதிய ஜனதியார்,  “நீங்கள்
திக்க ப்து மு மேலியாசிஸ்ரதிய ஜனதியாரச்சினன இள் என்றழைந்துவிடுவீர்கள்,” என்றியார்.

ஜம்மு &  கியாஷ்மீரின் ந்து மேியாற்றங்கள் சீனியாரச்சினவயும் இு மேலக்கில
 சகியாண்டுள்ளன.  பி்து மஜபி அரசியாங்கம் திக்க பகிரங்கந்து மேியாக ு மேலடியாக்கின் சிறு
இனக்குழு - சந்து மேியாழசியார் கு மேலப்ரச்சினதிக்க பச் சுட்டிக்கியாட்டி ஜம்மு ந்து மேற்றும்
கியாஷ்மீரில இருந்து ு மேலடியாக் பிரிப்ரச்சினதிக்க ப நியியாயப்திக்க படுத்தி உள்ளது.
(அரதிய ஜனதன் இரண்டு நிர்வியாக ந்து மேியாவட்டங்களில ஒன்றியான  சு மேலஹ் இல
 சதிக்க பரும்திக்க பியான்ரச்சினந்து மே ந்து மேக்கள், தி சதிக்க பத்திய  சந்து மேியாழயியான ு மேலடியாக்கி ்து மதிக்க பசுவர்,
ந்து மேற்றும் பத்ரதிய ஜனத ந்து மேரதிய ஜனதத்தினர்.)  ஆனியால இந்திய ஊடகங்களில
 சதிக்க பரும்திக்க பியாு மேலியானரச்சினவ இந்ரதிய ஜனத வியாரதிய ஜனதத்ரச்சினரதிய ஜனத ஏற்றுக்  சகியாள்வது
 சவளிப்திக்க பரச்சினடயியான சூழச்சியியாக உள்ளது.

வட்து மந்து மேற்கில திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியாரச்சினனயும் கிள் என்றழைக்கில சீனியாவின் தி சதிக்க பத் ந்து மேற்றும்
ஜின்ஜியியாங் "சுயியாட்சி பிர்து மரதிய ஜனதசங்கரச்சினளயும்"  எலரச்சினு மேலகளியாக
 சகியாண்டுள்ள ு மேலடியாக்,  திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் ந்து மேற்றும் சீனியா இரண்டுடனுந்து மேியான
இந்தியியாவின் ்து மதிக்க பியார்கள்,  எலரச்சினு மேல ்து மந்து மேியாரதிய ஜனதலகள் ந்து மேற்றும்
விட்டுக் சகியாடுப்திக்க பற்ற எலரச்சினு மேல்து மயியார உரசலகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும்
முரதிய ஜனதன்ரச்சினந்து மேயியான எலரச்சினு மேலயில இருந்துள்ளது.

ு மேலடியாக்ரச்சினகப் பிரித்ரதிய ஜனதரதிய ஜனதன் மூு மேலந்து மேியாக ந்து மேற்றும், ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீரச்சினர
பதிய யூனியன் பிர்து மரதிய ஜனதசந்து மேியாக ்து மவறுதிக்க படுத்தியதில,  அரச்சினரதிய ஜனத ந்து மேக்கள்
்து மரதிய ஜனதர்ந் சரதிய ஜனதடுக்கும் ஒரு சட்டந்து மேன்றம் ந்து மேற்றும் ந்து மேக்கள் ்து மரதிய ஜனதர்ந் சரதிய ஜனதடுக்கும்
யூனியன் பிர்து மரதிய ஜனதச அரசியாங்கந்து மேியாக கூட ஆக்க ந்து மேறுத்து, பது  சடலலி
எந்ரதிய ஜனதவிரதிய ஜனத  சதிக்க பியாதுவியான குறுக்கீடுமின்றி அரதிய ஜனதன் நடவடிக்ரச்சினககரச்சினளச்
சுரதிய ஜனதந்திரந்து மேியாக ்து மந்து மேற் சகியாள்வரதிய ஜனதற்கியாக ரதிய ஜனதற்்து மதிக்க பியாரச்சினரதிய ஜனதய இந்திய
அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்பின் கீழ இந்திய இரியாணுவத்திற்குச்
சியாத்தியந்து மேியானளவுக்கு திக்க பரந்ரதிய ஜனத இடவசதிரச்சினய வள் என்றழைங்கி உள்ளது.



ு மேலடியாக்கின் அந்ரதிய ஜனதஸ்து ந்து மேியாற்றப்திக்க பட்டரச்சினரதிய ஜனதக் குறித்து  சதிக்க பியாதுவில
அறிவித்ரதிய ஜனதரதிய ஜனதற்கு சற்று பின்னர்,   சதிக்க பய்ஜிங்,  அந்ரதிய ஜனத பிர்து மரதிய ஜனதசம்
இந்தியியாவுடனியான அரதிய ஜனதன் தீர்க்கப்திக்க படியாரதிய ஜனத எலரச்சினு மேல பிரச்சிரச்சினனயின்
திக்க பியாகந்து மேியாக இருப்திக்க பரச்சினரதிய ஜனதத் திட்டவட்டந்து மேியாக சுட்டிக்கியாட்டி
அந்நடவடிக்ரச்சினகரச்சினயக் கண்டித்ரதிய ஜனதது.   சதிக்க பய்ஜிங் அரதிய ஜனதன்
"உள்விவகியாரங்களில"  ரதிய ஜனதரச்சினு மேலயிடுவரதிய ஜனதியாக கண்டித்து பது  சடலலி
திக்க பதிலிறுத்ரதிய ஜனததுடன், அந்நியாள் கியாரச்சினு மேல உள்துரச்சினற  சசயு மேலர் அமீத் ஷியா
அறிவித்திருந்ரதிய ஜனத அ்து மரதிய ஜனத கூற்ரச்சினற,  அரதிய ஜனதியாவது  சசயலிள் என்றழைந்து ்து மதிக்க பியாயுள்ள
ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீர் ந்து மேியாநிு மேலத்தின் அரச்சினனத்து திக்க பகுதிகள் மீதும்
அரதிய ஜனதன் உரிரச்சினந்து மே்து மகியாரலகரச்சினள ரச்சினவத்துள்ளரதிய ஜனதியாக மீண்டும் அறிவித்ரதிய ஜனதது.
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் 1963  உடன்திக்க படிக்ரச்சினகயின் திக்க பியாகந்து மேியாக சீனியாவுக்கு
ரச்சினகந்து மேியாற்றிய ு மேலடியாக் எலரச்சினு மேல்து மயியாரம் அரச்சினந்து மேந்துள்ள அக்சியாய் சின்
பிர்து மரதிய ஜனதசமும் இதில உள்ளடங்கும்.

பி்து மஜபி ரதிய ஜனதரச்சினு மேலரச்சினந்து மேயிு மேலியான இந்திய அரசு நரச்சினடமுரச்சினறப்திக்க படுத்திய
அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப சதியின் மூன்றியாவது முக்கிய ்து மநியாக்கம்,
 சரதிய ஜனதியாழு மேலியாள வர்க்கத்ரச்சினரதிய ஜனதப் பீதியூட்டி பிளவுதிக்க படுத்துவரதிய ஜனதற்கியாக இந்து
வகுப்பவியாரதிய ஜனதம் ந்து மேற்றும் ்து மதிக்க பியார்நியாடும் ்து மரதிய ஜனதசியவியாரதிய ஜனதத்ரச்சினரதிய ஜனத
முடுக்கிவிடுவதும் ந்து மேற்றும் முரதிய ஜனதலீட்டியாளர் சியார்ப "சீர்திருத்ரதிய ஜனதத்திற்கியாக"
ந்து மேற்றும் இந்திய உயரடுக்கின் வலு மேலரசு அபிு மேலியாரச்சினஷகரச்சினள இன்னும்
ஆக்்து மரியாஷந்து மேியாக பின் சரதிய ஜனதியாடர்வரதிய ஜனதற்கியான தீவிரப்திக்க பட்ட நகர்வுக்கியாகவும்
இந்திய சமூகத்தில மிகவும் பிற்்து மதிக்க பியாக்குத்ரதிய ஜனதனந்து மேியான சக்திகரச்சினள
அணித்திரட்டுவதும் ஆகும்.  ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீரின் சிறப்ப
அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப அந்ரதிய ஜனதஸ்ரச்சினரதிய ஜனத நீக்குவதும் ந்து மேற்றும் அரதிய ஜனதரச்சினன இந்திய
ஒன்றியத்திற்குள் "முழுரச்சினந்து மேயியாக ஒருங்கிரச்சினதிபதி ஆணைத்து"  சகியாள்வதும் திக்க பு மேல
ரதிய ஜனதசியாப்ரதிய ஜனதங்களியாக இந்து வு மேலதின் முக்கிய ்து மகியாரிக்ரச்சினககளியாக
இருந்துள்ளன என்திக்க ப்து மரதிய ஜனதியாடு, ஒரு இந்து ரியாஷ்ட்ரியா அலு மேலது அரசியாக
இந்தியியாரச்சினவ ந்து மேியாற்றுவரதிய ஜனதற்கியான அவர்கள் திட்டத்தின் உள்ளியார்ந்ரதிய ஜனத
திக்க பியாகந்து மேியாக அது இருந்துள்ளது.

இந்தியியாவின் ஆளும் உயரடுக்கு,  சதிக்க பரும்திக்க பியாு மேலியான திக்க பகுதியில ஜம்மு
ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீர் மீரதிய ஜனதியான அரசு ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல என்திக்க பது அதிக்க பியாயம்
நிரச்சினறந்ரதிய ஜனத "திக்க பகரச்சினடக் கியாய் விரச்சினளயியாட்டு"  என்திக்க பரச்சினரதிய ஜனத ஒத்துக்
 சகியாண்டும் கூட அரச்சினரதிய ஜனதப் பின் சரதிய ஜனதியாடர்ந்து  சசன்றுள்ளது.
எதிர்கட்சியியான கியாங்கிரஸ் கட்சி ஆரம்திக்க பத்தில ஜம்மு ந்து மேற்றும்
கியாஷ்மீரின் சட்ட-அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்ப நசுக்கப்திக்க படுவரதிய ஜனதற்கு எதிரியாக
வந்ரதிய ஜனதது என்றியாலும், ரியாகுல கியாந்திரச்சினய அடுத்து கியாங்கிரஸ் கட்சியின்
ரதிய ஜனதரச்சினு மேலவரியாக வரக்கூடிய முன்னணி நதிக்க பரியாக திக்க பரவு மேலியாக கருரதிய ஜனதப்திக்க படும்
்து மஜியாதிரியாதித்ய சிண்டியியா உட்திக்க பட  சதிக்க பரும்திக்க பியாு மேலியான மூத்ரதிய ஜனத பிரமுகர்கள்
விரச்சினரவி்து மு மேல்து மய இந்ரதிய ஜனத விவகியாரத்தில அவர்கள் "நியாட்டு நு மேலனுக்கியாக"
பி்து மஜபி உடன் நிற்திக்க பரதிய ஜனதியாக அறிவித்ரதிய ஜனதனர்.

இந்திய ரதிய ஜனதலித் (முன்னர் தீண்டத்ரதிய ஜனதகியாரதிய ஜனதவர்கள்)
சிறுதிக்க பியான்ரச்சினந்து மேயினருக்கியாக அரசியல குரல  சகியாடுப்திக்க பரதிய ஜனதியாக
கியாட்டிக் சகியாள்ளும் திக்க பகுஜன் சந்து மேியாஜ் கட்சி (BSP)  உள்ளடங்கு மேலியாக
பிரியாந்திய ந்து மேற்றும் ஜியாதி அடிப்திக்க பரச்சினடயிு மேலியான திக்க பு மேல கட்சிகளும்
அவற்றின் ஆரதிய ஜனதரவு குரல  சகியாடுத்ரதிய ஜனதன.

 சதிக்க பரிதும்,  இந்து வு மேலதின் அடிப்திக்க பரச்சினட ்து மகியாரிக்ரச்சினககளில ஒன்ரச்சினற
நிரச்சினற்து மவற்ற அரசியு மேலரச்சினந்து மேப்பின் மீது பி்து மஜபி ரதிய ஜனதியாறுந்து மேியாறியாக ஏறி
மிதித்திருப்திக்க பது சிு மேல ரதிய ஜனதியாரியாளவியாரதிய ஜனத திக்க பத்திரிரச்சினககரச்சினள ரச்சினககரச்சினளப்
பிரச்சினசந்து நிற்க விட்டிருக்கிறது.  உரதிய ஜனதியாரதிபதி ஆணைத்திற்கு ஓர் அரசியல
ந்து மேற்றும் மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய விந்து மேர்சகரும்,  வர்த்ரதிய ஜனதகம் ந்து மேற்றும்
 சரதிய ஜனதியாழலதுரச்சினறயின் இந்திய அரச்சினந்து மேப்பகளது கூட்டரச்சினந்து மேப்பின் (FICCI)
முன்னியாள்  சதிக்க பியாது  சசயு மேலியாளர் சன்ஜியாயியா திக்க பியாரூ ஆவியார். “பி்து மஜபி,”
“இவ்வியாரம் எடுத்ரதிய ஜனத திக்க படிகரச்சினள ்து மந்து மேற் சகியாள்ள அரதிய ஜனதன்  சசியாந்ரதிய ஜனத
அரசியல கியாரதிபதி ஆணைங்கள் இருந்திருக்கு மேலியாம் என்றியாலும்,  இந்திய
அரசுக்கும் அரதிய ஜனதன் கியாரதிபதி ஆணைங்கள் உள்ளது.   சந்து மேன்ரச்சினந்து மேயியான
சியாத்தியக்கூறுகள் எலு மேலியாம்  சசயலிள் என்றழைந்து ்து மதிக்க பியாய், ஒரு கடுரச்சினந்து மேயியான

தீர்வு எடுக்கப்திக்க பட்டுள்ளது.  கியாங்கிரஸின் திக்க பு மேல மூத்ரதிய ஜனத ரதிய ஜனதரச்சினு மேலவர்கள்
உட்திக்க பட  சதிக்க பரும்திக்க பியாு மேலியான அரசியல கட்சிகள் அரசியாங்கத்தின்
நடவடிக்ரச்சினகரச்சினய ஆரதிய ஜனதரித்துள்ளது குறிப்பிடத்ரதிய ஜனதக்கரதிய ஜனதியாகும்.  அவர்கள்
அரசியாங்கத்ரச்சினரதிய ஜனதப் திக்க பியாதுகியாக்கவிலரச்சினு மேல ந்து மேியாறியாக அவசியத்திற்கியாக
இந்திய அரசின் நு மேலன்கரச்சினளப் திக்க பியாதுகியாக்கிறியார்கள்,” என்றியார்.

்து மதிக்க பியார் முள் என்றழைக்கம்

ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீரில இந்தியியாவின் நகர்வுகள்
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுடனியான உறவுகரச்சினள ந்து மேட்டு்து மந்து மே  சகியாதிப்பற  சசய்யும்
என்றியாலும் கூட,  அரச்சினவ ஆறு ந்து மேியாரதிய ஜனதங்களுக்கும் குரச்சினறந்ரதிய ஜனத
கியாு மேலத்திற்கு முன்னர் அடுத்ரதிய ஜனதடுத்து ்து மதிக்க பியாருக்கு  சநருக்கத்தில வந்ரதிய ஜனத
ஒரு பிரியாந்தியத்தில திக்க பரதிய ஜனதட்டங்கரச்சினள அதிகரிக்கின்றது என்ற
நிரச்சினு மேலயில,  அ சந்து மேரிக்கியாவில இருந்து  சரதிய ஜனதியாடங்கி,  ்து மந்து மேற்கத்திய
அரசியாங்கங்களின் விரச்சினடயிறுப்்து மதிக்க பியா அடக்கந்து மேியாக உள்ளது.
திங்களன்று,  வியாஷிங்டன் எலு மேலியா ரதிய ஜனதரப்பம் அரச்சினந்து மேதியியாக
இருக்குந்து மேியாறு சம்பிரரதிய ஜனதியாயந்து மேியாக ஒரு விண்திபதி ஆணைப்திக்க பம்  சசய்ரதிய ஜனதது.

 சரதிய ஜனதற்கியாசியியாவின் பிரியாந்திய ்து மந்து மேு மேலியாதிக்கவியாதியியாக ரதிய ஜனதன்ரச்சினன
ஸ்ரதிய ஜனதியாபித்து  சகியாள்வரதிய ஜனதற்கியான இந்தியியாவின் முரச்சினனவில முக்கிய
கதிபதி ஆணைக்கீடு என்ன சவன்றியால,  வியாஷிங்டன்,  ஜப்திக்க பியான் ந்து மேற்றும்
ஐ்து மரியாப்பிய ஒன்றியம் அரச்சினனத்தும் சீனியாவுக்கு எதிரியாக ஓர்
இரியாணுவ-மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய எதிர்திக்க பு மேலந்து மேியாக இந்தியியா ்து மசரச்சினவயியாற்ற
்து மவண்டு சந்து மேன்று எதிர்திக்க பியார்க்கின்றன என்திக்க பரதிய ஜனதியாகும்.  உண்ரச்சினந்து மேயில,
அதிநவீன ஆயுரதிய ஜனதங்கள் கிரச்சினடக்க  சசய்ரதிய ஜனதல,  ந்து மேற்றும் இந்திய
 சதிக்க பருங்கடலில  சதிக்க பியாலிஸ் ்து மவரச்சினு மேல  சசய்வதில பது  சடலலியின்
முன்னணி திக்க பியாத்திரத்ரச்சினரதிய ஜனத ஏற்றுக்  சகியாண்டரச்சினந்து மே உட்திக்க பட
அ சந்து மேரிக்கியாவின் "மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய உரதிய ஜனதவிகளுக்கு"  ரச்சினகந்து மேியாறியாக,
்து மந்து மேியாடியின் கீழ இந்தியியா,  சீனியாவுடனியான அ சந்து மேரிக்க இரியாணுவ-
மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய ்து மந்து மேியாரதிய ஜனதலில ஒரு முன்னணி நியாடியாக அதிகரித்ரதிய ஜனதளவில
்து மசரச்சினவயியாற்றுந்து மேளவுக்கு,  இந்திய-அ சந்து மேரிக்க இரியாணுவ-மூ்து மு மேலியாதிக்க பியாய
கூட்டுறரச்சினவ மிக ்து மவகந்து மேியாக அதிகரித்து  சகியாண்டுள்ளது.

ஜம்மு ந்து மேற்றும் கியாஷ்மீரில இந்தியியாவின் ஆத்திரமூட்டும்
நடவடிக்ரச்சினககளுக்கு விரச்சினடயிறுப்திக்க பியாக, ்து மநற்று, திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் இந்திய
தூரதிய ஜனதரியான உயர் ஆரச்சினதிபதி ஆணையர் அஜய் பிசியாரியியாரச்சினவ
 சவளி்து மயற்றியதுடன்,  இருரதிய ஜனதரப்ப வர்த்ரதிய ஜனதகத்ரச்சினரதிய ஜனத இரச்சினடநிறுத்தியது
ந்து மேற்றும் இந்தியியாவுடனியான உறவுகரச்சினளயும் கூடுரதிய ஜனது மேலியாக குரச்சினறத்ரதிய ஜனதது.
முன்னரதிய ஜனதியாக திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியான் பிரரதிய ஜனதந்து மே ந்து மேந்திரி இம்ரியான் கியான்
கூறுரச்சினகயில,  ஜம்மு &  கியாஷ்மீரின் சுயியாட்சிரச்சினய நீக்கியரச்சினந்து மேயியால
கடந்ரதிய ஜனத  சதிக்க பப்ரவரியில இந்தியியா வசமிருக்கும் கியாஷ்மீரின்
பலவியாந்து மேியாவில இந்திய திக்க பியாதுகியாப்ப திக்க பரச்சினடகள் மீது நடத்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டரச்சினரதிய ஜனதப்
்து மதிக்க பியான்ற சவியாரு ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதல மீண்டும் "நடத்ரதிய ஜனதப்திக்க படு மேலியாம்"  என்று
கூறினியார்,  அ்து மரதிய ஜனத்து மவரச்சினளயில பலவியாந்து மேியா குண்டு  சவடிப்பில
இஸ்ு மேலியாந்து மேியாதிக்க பியாத் சம்திக்க பந்ரதிய ஜனதப்திக்க பட்டரதிய ஜனதியாக கூறப்திக்க படுவரச்சினரதிய ஜனத மீண்டும்
ந்து மேறுத்திருந்ரதிய ஜனதியார்.  ்து மந்து மேியாடி அரசியாங்கம்,  அ சந்து மேரிக்க ஆரதிய ஜனதரவுடன்,
 சதிக்க பியாறுப்பின்றி திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானுக்குள் விந்து மேியானத் ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதலகள்
நடத்தியரச்சினரதிய ஜனத நியியாயப்திக்க படுத்துவரதிய ஜனதற்கு அந்ரதிய ஜனத பலவியாந்து மேியா ரதிய ஜனதியாக்குரதிய ஜனதரச்சினு மேலக்
கியாரதிபதி ஆணைந்து மேியாக கியாட்டியிருந்ரதிய ஜனதது.

“இது நடக்கு சந்து மேன ஏற்கன்து மவ என்னியால ஊகிக்க முடிந்ரதிய ஜனதது,”
திக்க பியாகிஸ்ரதிய ஜனதியானின் நியாடியாளுந்து மேன்றத்தில  சசவ்வியாயன்று
உரச்சினரயியாற்றுரச்சினகயில கியான்  சரதிய ஜனதரிவித்ரதிய ஜனதியார்.  “அவர்கள் மீண்டும்
திக்க பழரச்சினய நம்மீது சுந்து மேத்ரதிய ஜனத முயலவியார்கள். அவர்கள் மீண்டும் நம்ரச்சினந்து மே
ரதிய ஜனதியாக்கக்கூடும், நியாமும் திருப்பி ரதிய ஜனதியாக்கு்து மவியாம்,” என்றியார்.

்து மந்து மேு மேலதிக வியாசிப்பக்கு,

இந்தியியாவின் இந்து ்து மந்து மேு மேலியாதிக்க அரசியாங்கம் கியாஷ்மீரின் சுய 
அதிகியாரத்ரச்சினரதிய ஜனத நீக்குகிறது [PDF]
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